
Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 06 – 10 лютого 2023 року 
Заплановані курси Примітки 

Фахові курси (дистанційна форма навчання) 

1 06.02-10.02 – наст. сесія; 

13.03-17.03 – екз. сесія 

Вихователі груп продовженого дня 

Курси відбуватимуться у 

дистанційному форматі на 

платформі MICROSOFT 

TEAMS 

2 06.02-10.02 – наст. сесія; 

13.03-17.03 – екз. сесія 

Сестри медичні закладів дошкільної освіти 

3 06.02-10.02 – наст. сесія; 

13.03-17.03 – екз. сесія 

Фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсних 

центрів за проблемою «Сучасні технології 

подолання мовленнєвих порушень в умовах ІРЦ» 
4 06.02-10.02 – наст. сесія; 

20.03-24.03 – екз. сесія 

Бібліотекарі 

5 06.02-10.02 – наст. сесія; 

20.03-24.03 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

Курси за вибором (очна форма навчання) 

1 06.02-08.02 Використання онлайн-інструментів в освітньому процесі 

(Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради) 

Курси відбуватимуться 

очно 

2 06.02-08.02 Методика викладання футболу в закладах загальної середньої 

освіти 
Переведені на очну форму 

навчання, наказ КЗ 

СОІППО від 26.01.2023 №13-

ОД «Про перенесення курсів 

підвищення кваліфікації» 

Курси за вибором (виїзні) 

1 06.02-08.02 Формувальне оцінювання як інструмент реалізації наскрізних 

компетентностей в умовах Нової української школи (Опорний 

заклад Верхньосироватська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області)  
Переведені на дистанційну 

форму навчання, 
наказ КЗ СОІППО від 

26.12.2022 

 №197-ОД «Про проходження 

виїзних курсів підвищення 

кваліфікації протягом  

ІІ півріччя 2022/23 

навчального року» 

2 06.02-08.02 STEM-освіта як інноваційна технологія навчання (Князівська 

гімназія Новослобідської сільської ради Конотопського району Сумської 

області) 
3 06.02-08.02 Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової 

української школи (Буринська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 

імені В.М.Кравченка) 
4 08.02-10.02 Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі (Білопільський ліцей № 2 імені С.М. 

Гордієнка Білопільської міської ради Сумської області) 

Курси за вибором (дистанційна форма навчання) 

1 06.02-08.02 Краєзнавство в системі викладання соціально-гуманітарних 

дисциплін закладу освіти 

Курси відбуватимуться у 

дистанційному форматі на 

платформі MICROSOFT 

TEAMS 

2 06.02-08.02 Формування мовленнєвої компетенції учнів при вивченні 

іноземної мови в умовах Нової української школи 
3 06.02-08.02 Теорія та методика викладання інформатики та інформаційних 

технологій 
4 06.02-08.02 Розвиток ключових компетентностей  Нової української школи 

засобами освітніх технологій 
5 06.02-08.02 Наскрізні компетентності ХХІ ст.: інноваційність, 

комунікативність, взаємодія 
6 06.02-08.02 Формування успішно зростаючої особистості в сучасних 

соціальних реаліях 
7 06.02-08.02 Професійне вигорання у педагогів та його профілактика 

8 06.02-08.02 Безпечне і здорове освітнє середовище  в Новій українській 

школі та Школі здоров‘я 



9 06.02-08.02 Психолого-педагогічний супровід учнів з особливими освітніми 

потребами в умовах запровадження Державного стандарту 

базової середньої освіти 

Перенесені на 29.05-31.05, 

наказ КЗ СОІППО від 
26.01.2023 №13-ОД «Про 

перенесення курсів підвищення 

кваліфікації» 

 

Завідувач навчального відділу Ельвіра ГОЛОВАЧ 


